تعلن جمعية الهالل األحمر عن حاجتها لتعيين مهندس مدني أو ميكانيك في دائرة إدارة مخاطر الكوارث في

مقرها العام في البيرة – شارع القدس وعلى أن تنطبق على المتقدم المعايير المذكورة أدناه ،علماً أن الموعد األخير
الستقبال الطلبات هو نهاية دوام يوم الخميس  .2022-8-25تستقبل الطلبات فقط من خالل البريد االلكتروني

المدرج في هذا اإلعالن .يمكن االطالع على تفاصيل الوظيفه من خالل موقع الجمعية االلكتروني

www.palestinercs.org

الوظيفة :مهندس مدني أو ميكانيك في دائرة إدارة مخاطر الكوارث

عن الجمعيه:
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني هي جمعية وطنية ذات شخصية اعتبارية وهي أحد مكونات الحركة الدولية
للصليب األحمر والهالل األحمر .تعمل الجمعية في مجال العمل االنساني واإلغاثة والخدمات الصحية

واالجتماعية.

المهام والمسؤوليات:

• متابعة الشركة المنفذة لمشروع تقييم المياة واإلصحاح في مرافق الجمعية الصحية في المحافظات الشمالية.
• المشاركة في صياغة التوصيات الخاصة بالمياة واإلصحاح في مرافق الجمعية الصحية.

• وضع مرجعيات عمل وبروتوكوالت صحية بالتعاون مع الشركة المنفذة لدراسة المياة واإلصحاح.
• المساهمة في وضع سياسات في مجال المياة واإلصحاح في الجمعية.

• المساهمة في تطوير خطة عمل خاصة بمشروع المياة واإلصحاح في مرافق الجمعية الصحية بعد اإلنتهاء
من الدراسة.

• عمل وتقديم دراسة احتياجات تطويرية لمستودعات إدارة مخاطر الكوارث الفرعية والمركزية في الضفة
الغربية وقطاع غزة والقدس.

• اإلشراف على تطوير خطة ميدانية تقنية العادة تأهيل المستودعات الفرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة
والقدس.

• العمل واإلشراف على صيانة المعدات المعمول بها في دائرة إدارة مخاطر الكوارث من مركبات ،وحدات
تنقية ،مشافي ميدانية ونقاط طبية.

• المساهمة بأي مرجعيات عمل تطويرية هندسية تطلبها باقي دوائر الجمعية وبرامجها وأنشتطها.
• اإلشراف على التعديالت الهندسية والبيئية لمراكز التدريب التابعة للجمعية.
• ضمان السالمة العامة والبيئية لمستودعات الجمعية.

• رفع المخططات الهندسية ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات المختصة ( الجمعية ،البلديات ،الدفاع المدني
والمؤسسات المعنية ).

• العمل ضمن فريق دائرة إدارة مخاطر الكوارث في تنفيذ البرامج التخفيفية للحد من المخاطر والتغير
المنخي.

المؤهالت والخبرة المطلوبة:
• درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو الميكانيكية.
• خبرة التقل عن ثالثة سنوات في المجال.

• عضوية في نقابة المهندسين سارية المفعول.

• القدرة على وضع خطط العمل ذات العالقة والقدرة على المتابعة والتقييم.
• القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.
• القدرة على إعداد التقارير.

• اتقان برامج .Microsoft Office
• إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية ،كتابة ،وقراءة ،ومحادثة.

واجبات مشتركة
.1

اإللتزام بمدونة السلوك.

.2

اإللتزام بمبادئ الحركة الدولية.

.3

العمل على تنفيذ أهداف الجمعية وإيصال رسالتها اإلنسانية.

.4

اإللتزام بتنفيذ تعليمات وتوصيات المسؤول المباشر واإلدارة العليا للجمعية.

على من تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني
( )jobs@palestinercs.orgمع ضرورة اضافة اسم الوظيفة في العنوان.

